
                                                                               

      Ikt.szám:  O/1535-..../2021 

 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

 
amely létrejött  

 egyrészt Őcsény Község Önkormányzata, mint Megrendelő, képviseli: Fülöp János 

polgármester,  

 másrészt: neve:Várszegfarm Kft 

székhelye:7133 Fadd Felsővárszeg puszta hrsz 0298 

képviseli: Schlarb Gábor megbízott Kanalovics László műszaki igazgató 

cégjegyzékszáma: 17-09-002949 

nyilvántartó cégbíróság: Tolna megye 

regisztrációs száma
1
ERI/111082/2/2019K 

adószáma:11293150-2-17 

bankszámlaszáma:MKB:10300002-13036817-00014907 

mint Kivitelező Vállalkozó 

között az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: Őcsény Község Önkormányzata a Magyar Falu keretében  kiírt "Önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021" című MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat 

keretében 4 891 941 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete a 122/2021. (VIII.09.) kt. határozatával 

arról döntött, hogy a pályázati kiírásban szereplő munkálatokkal a Várszegfarm Kft. (7133 

Fadd Felsővárszeg puszta hrsz. 0298) bízza meg.  

 

A pályázat keretében megvalósult célokat kiegészítve Megrendelő Őcsény Község 

Önkormányzat képviselő-testületének ..../2021. (IX.22.) kt. határozata alapján szerződést köt 

Vállalkozóval az ingatlan belső terének festési munkálataira is, így gondoskodva az orvosi 

rendelő egységes külső és belső "megújulásról." 

Fentiek alapján Megrendelő a Vállalkozónál megrendeli a az Őcsény, Rákóczi utca 4. 

(774/1. hrsz) ingatlan építményrész festési munkálatait a szükséges előkésztő javításokkal 

együtt. 

 

Vállalkozó az általa adott 1 270 000 Ft árajánlata alapján a fentiekben részletezett munkát 

elvállalja, Megrendelő azt megrendeli. 

1. Vállalkozó a munkát köteles az előzetesen egyeztetettek szerint végezni, ez ügyben 

Megrendelővel folyamatos kapcsolatot tartani.  

2. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) 

bekezdés c.) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. 

§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről önálló 

nyilatkozatot tesz. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy az elvállalt munkával kapcsolatos szakértelemmel, 

előírásokkal, a munkavégzéshez szükséges egyéb feltételekkel rendelkezik.  

                                                 
 



4. Vállalkozó vállalja, hogy a feladat teljesítését követően a munkaterületet 

akadálymenetesen, tisztán adja vissza a Megrendelő részére. 

5. A fizetés módja: a szerződés teljesítésének igazolását követően 3 munkanapon belül 

a Vállalkozó számlát állít ki.  

6. Megrendelő a kiállított számla alapján 8 munkanapon belül teljesít Vállalkozó által 

megjelölt pénzforgalmi számlára átutalással. 

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. idevonatkozó előírásai 

irányadók. 

8. Szerződő felek, jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt elfogadták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

Őcsény, 2021. szeptember ...... 

. 

 

 

....................................................  ....................................................... 

Megrendelő       Vállalkozó 

Őcsény Község Önkormányzata      Várszegfarm Kft.   

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

          

 


